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Whistleblower

Whistleblowerfænomenet

∕ Bruges om det at lovovertrædelser eller 
andre alvorlige forhold på en 
arbejdsplads kommer frem i lyset ved 
hjælp fra en person der har skaffet 
adgang til oplysningerne via en 
arbejdsrelateret aktivitet
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WHISTLEBLOWER – de spektakulære sager
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WHISTLEBLOWER – behovet for en regulering
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WHISTLEBLOWER – regulering

1. Lov om beskyttelse af whistleblowere blev vedtaget i sommeren 2021

2. Det er i offentlighedens interesse, at…..

3. Whistleblowere kan spille en afgørende rolle i forhold til at afsløre alvorlige 
lovovertrædelser og andre alvorlige forhold på offentlige og private 
arbejdspladser, og en udbredelse af whistleblowerordninger i den 
offentlige og den private sektor vil kunne understøtte effektiv afsløring, 
efterforskning og retsforfølgning af sådanne forhold.

5

WHISTLEBLOWER – lovens beskyttelse

∕ Må ikke udsættes for repressalier eller trusler herom, hvis der er foretaget en 
indberetning som opfylder betingelserne
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WHISTLEBLOWER – hvad er betingelserne

∕ Hvem kan indberette
∕ Persongruppen

∕ Hvad kan indberettes
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Tidligere ansatteAnsatte

DeltidsansatteVikarer
Frivillige

Praktikanter

Aktionærer Selvstændigt erhvervsdrivende

Miljøbeskyttelse

Transportsikkerhed

Folkesundhed

Forbrugerbeskyttelse

Offentligt udbud

Konkurrenceregler

Alvorlige lovovertrædelser

WHISTLEBLOWER – ALVORLIGE LOVOVERTRÆDELSER
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Bestikkelse

Dokumentfalsk

Underslæb

Tyveri

Aflytning

Hacking

Bedrageri

Databedrageri

7

8



17/11/2022

5

WHISTLEBLOWER – beskyttelsen omfatter også

Formidlere

Tredjeparter 

Virksomheder og myndigheder
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ØH Hvem er det?

WHISTLEBLOWER - SPØRGSMÅL

∕ Hvad med en ansats sag om manglende ligeløn?

∕ Hvad med en nyansat der endnu ikke er tiltrådt?

∕ Hvad med en ansats sag om seksuel chikane?
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Skal omhandle virksomhedens adfærd udadtil

Hvis kontrakten er underskrevet er vedkommende beskyttet

Omfattet !
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WHISTLEBLOWER – hvad er ikke omfattet

∕ Overtrædelse af interne retningslinjer som f.eks. Rygepolitik, alkohol, påklædning, 
privat brug af kontorartikler mm.

∕ Samarbejdsvanskeligheder

∕ Alt hvad der henhører under det fagretlige system bortset fra chikane og seksuel 
chikane
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WHISTLEBLOWER 

Hvad med tavshedspligten?
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WHISTLEBLOWER – Hvor sker indberetningen til

∕ Interne whistleblowerordninger
∕ Virksomheder med flere end 250 ansatte – 17. december 2021
∕ Virksomheder med mellem 50-249 ansatte – 17. december 2023
∕ Virksomheder under 50 ansatte

∕ Ekstern whistleblowerordning
∕ Varetages af Datatilsynet
∕ Kan anvendes af ansatte fra alle typer virksomheder
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WHISTLEBLOWER – Krav til interne ordninger

∕ Varetages af en upartisk person

∕ Alle ansatte skal oplyses om ordningens eksistens

∕ Sikres fortrolighed om whistlebloweren og andre personer der indgår i 
indberetningen

∕ Der skal kvitteres til whistlebloweren for en indberetning inden for 7 dage

∕ Svar til whistlebloweren skal foreligge inden 3 måneder fra indberetningen skete

∕ Afviser indberetninger som ikke falder inden for anvendelsesområdet

∕ Proceduren skal dokumenteres14
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WHISTLEBLOWER – Krav til eksterne ordninger

∕ Varetages af en uafhængig og selvstændig myndighed

∕ Der skal sikres fortrolighed om whistlebloweren og andre personer der indgår i 
indberetningen

∕ Der skal kvitteres til whistlebloweren for en indberetning inden for 7 dage 

∕ Svar til whistlebloweren skal foreligge inden 3/6 måneder fra indberetningen skete

∕ Afviser indberetninger som ikke falder inden for anvendelsesområdet
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WHISTLEBLOWER – ordninger

Fælles regler:
• Indberetninger skal registreres

• Gælder også mundtlige indberetninger

• Der er tavshedspligt for enhver person der arbejder med ordningen

• Der skal følges omhyggeligt op på indberetninger

• Whistleblowerens identitet må ikke videregives
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WHISTLEBLOWER – SPØRGSMÅL

• Kan ordningen indrettes så indberetning kun kan ske 
mundtligt?

• Skal det kunne ske elektronisk?

• Kan et eksternt selskab stå for det?

• Kan du som TR påtage dig rollen?
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WHISTLEBLOWER – Offentliggørelse

Man kan som whistleblower offentliggøre det man vil indberette hvis:

1. Intern og ekstern indberetning har ikke medført passende tiltag inden for fristen

2. Direkte ekstern indberetning har ikke medført passende tiltag inden for fristen

3. Overhængende eller åbenbar fare for offentlighedens interesser

4. Risiko for repressalier selv ved ekstern indberetning
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WHISTLEBLOWER – Godtgørelse

Der er krav om godtgørelse i de situationer hvor:

∕ Whistleblower er udsat for repressalier pga. indberetningen

∕ Whistleblower er udsat for repressalier for at skaffe dokumentation for overtrædelser 
mm

∕ Indberetningen er hindret

∕ Indberetningen er forsøgt hindret
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WHISTLEBLOWER – virker det?

Datatilsynets ordning:
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WHISTLEBLOWER – virker det?

Datatilsynets ordning:
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WHISTLEBLOWER
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WHISTLEBLOWER – Din rolle

Hvad kan du gøre for at understøtte kolleger der er whistleblowere?
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WHISTLEBLOWER – OPGAVE del 1

Du bliver kontaktet af en ny ung kollega der har været ansat hos jer i 4 måneder. Hun 
har opdaget at man fortsat bruger en tidligere medarbejders navn til at logge ind i 
forskellige systemer i virksomheden ligesom den tidligere medarbejders mail stadig 
anvendes.

Hvad vil du råde din nye kollega til?

Kan man anvende whistleblowerordningen?
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WHISTLEBLOWER – OPGAVE del 2

Hun vil gerne fortælle den tidligere kollega om at hans navn stadig anvendes i firmaet.

Hvad vil du her råde din kollega til?
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WHISTLEBLOWER – OPGAVE del 3

Du har rådet hende til at anmelde det til den interne whistleblowerordning. Efter 2 
uger modtager hun en mail, hvor virksomhedens whistleblowerenhed meddeler, at 
man ikke mener det falder inden deres kompetence idet der er tale om rent interne 
forhold.

Hvad vil du nu råde din nye kollega til?
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WHISTLEBLOWER – OPGAVE del 4

Tre uger senere kontakter den unge kollega dig grædende på telefonen. Hun har 
modtaget en skriftlig advarsel fordi, at hun har givet oplysningen videre til den tidligere 
kollega, som nu via sin fagforening har henvendt sig til virksomhedens ledelse.

Hvad kan du gøre?

Diskuter om det er repressalier eller chikane

27

WHISTLEBLOWER – nyttige links

Datatilsynets eksterne whistleblowerordning: https://whistleblower.dk/

Justitsministeriets vejledning for whistleblowerordninger: 
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/12/Vejledning-for-
whistleblowerordninger-paa-private-arbejdspladser.pdf
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TAK FOR I DAG!
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